
Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzési szak  
Szakdolgozat és záróvizsga tájékoztató  

 

1. A szakdolgozat  

A szakdolgozat a képzés területének valamely témaköréből (alapvető hittan, dogmatika, 

egyháztörténelem, erkölcsteológia, biblikum, kateketika, liturgika) választott olyan elméleti 

megközelítésű, empirikus, pedagógiai gyakorlati tapasztalatokat is tartalmazó írásos elemzés, 

amely bizonyítja, hogy a hallgató képes az elsajátított tudás gyakorlati alkalmazására, 

valamint, hogy szakterületén képes további önálló ismeretszerzésre, a szakirodalom 

feldolgozására, értelmezésére, önálló elemzésére.  

1.2. Téma, témavezető 

A hallgató a szakdolgozatban a témavezetővel egyeztetett témát választ. Témavezetők 

személyét a dékán engedélyezi a továbbképzési szak oktatói közül. 

1.3. A szakdolgozat formai követelményei 

A szakdolgozat terjedelme: legalább 25 A4-es oldal 12-es betűnagysággal, 1,5 sorközzel, 

mindenütt 3 cm-es margóval. Lábjegyzetek a lap alján, oldalszámozás a lap tetején. A 

dolgozat legyen áttekinthető és tagolt. Álljon fejezetekből, tartalmazzon bevezetést és 

összefoglalást. Legyenek a dolgozatban a szöveget magyarázó, kiegészítő idézetek (pontos 

hivatkozásokkal) és utalások helyét megadó lábjegyzetek. A szakdolgozat végén az 

irodalomjegyzékben részletesen kell felsorolni a felhasznált irodalmat. A tartalomjegyzék 

világosan, oldalszámokkal együtt ismertesse a dolgozat belső tagolását. A szakdolgozatot 

keménykötésben, két példányban kell beadni, külső borítón a „Szakdolgozat” megjelölésen 

kívül a szerző nevét és a beadás évét kell feltüntetni. A belső borító az előzőeken kívül 

tartalmazza még a címet, valamint az intézmény, szak és a témavezető nevét. 

2. A záróvizsga  

2.1. A záróvizsgára bocsátás feltételei:  

– a tantervben előírt tanulmányi és vizsgakötelezettség teljesítése 

– a témavezető által elfogadott szakdolgozat benyújtása 

2.2. A záróvizsga részei:  

– a szakdolgozat megvédése, a szakdolgozat alapján kijelölt egyéni tétel szerint 

– a képzés témaköreit átfogó komplex szóbeli vizsga, a jelölt a megadott két témakör egy-egy 

tételéből vizsgázik (záróvizsga tételek: 1. melléklet) 

3. Oklevél 

A Kar a sikeres záróvizsgát követően oklevelet állít ki a hallgató számára. Az oklevél 

minősítését 

– a kumulált átlagnak 

– a szakdolgozat és -védés együttes eredményének 

– a záróvizsga szóbeli vizsga érdemjegyének 

számtani átlaga adja. Eszerint lehet: 

– jeles: 4,51 – 5,0 

– jó: 3,51 – 4,50 

– közepes: 2,51 – 3,5 

– elégséges: 2,00 – 2,5 



 

1. melléklet: Katolikus hit- és erkölcsoktató szakirányú továbbképzési szak 

záróvizsga tételei: 

 

1.tételsor 

 

1. témakör 

Erkölcsteológia (I-II.) 

1. A törvény (Tarjányi Zoltán: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai. 

Morálteológia I. 93-106.o.) 

2. A lelkiismeret (Tarjányi Zoltán: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai. 

Morálteológia I. 106-126.o.) 

3. A szeretet erénye (Tarjányi Zoltán: Az erkölcsteológia története és alapfogalmai. 

Morálteológia II. 59-83.o.) 

4. A vallásosság erénye és sajátos megnyilvánulásai (Tarjányi Zoltán: Az 

erkölcsteológia története és alapfogalmai. Morálteológia II. 84-120.o.) 

Az Egyház társadalmi tanítása (I-II.) 

5. A közjó fogalma és jelentősége az Egyház társadalmi tanításában 

 

2. témakör 

Alapvető hittan (III.a., III.b, IV.) 

1. Az egyház modelljei 

2. Az ökumenizmus kialakulása és története 

3. A II. Vatikáni Zsinat története és hatása 

4. A hit és az értelem kapcsolata a tanítóhivatali megnyilatkozásokban 

Dogmatika (I-II.) 

5. Isten Lelke a szinoptikusoknál, az ApCsel-ben (DK I, 503-511) és a jánosi írásokban 

(DK I, 511-518) 

 

2.tételsor 

 

1. témakör 

Erkölcsteológia (III-IV.) 

1. Aquinói Szent Tamás erénytana (Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi erények. 

Morálteológia III. 38-48.o.) 

2. A keresztény okosság erénye (Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi erények. Morálteológia 

III. 72-91.o.) 

3. Az alázat erénye (Tarjányi Zoltán: Az erkölcsi erények. Morálteológia III. 143-153.o.) 

4. Az emberi méltóság fogalma (Helmut Weber: Speciális erkölcsteológia. 78-88.o.) 

Az Egyház társadalmi tanítása (I-II.) 

1. A közjó fogalma és jelentősége az Egyház társadalmi tanításában 

 

2. témakör 

Alapvető hittan (I., II.) 

1. Kinyilatkoztatás az Ószövetségben 

2. A Jézus Krisztusban adott végső és teljes kinyilatkoztatás 

3. Kinyilatkoztatás modellek 

4. A Szentírás a Szent Hagyomány és a Tanítóhivatal kapcsolata 

Dogmatika (I-II.) 

5. Az Ószövetség istentapasztalata és istenképe (DK I, 59-80) 


